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RESUMO

O trabalho trata da abordagem da delinqüência frente à sociedade informática e dos
riscos trazidos pelas tecnologias, estimuladoras da prática do delito por conta de suas
características especiais. Tal análise concluirá que as condutas praticadas na nova realidade
apontam para a necessidade de adaptação do Direito Penal pela criação de novos valores e,
então, novo bem jurídico a ser protegido. Em seguida, frente aos principais delitos tipificados
nos ordenamentos jurídicos, será apresentada a vitimodogmática que servirá de instrumento
para uma interpretação das figuras penais sob a ótica de sua gênese e a contribuição que a
vítima tem em tal processo.
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ABSTRACT

This study is about the delinquency considering the informatic society and the risks
posed by technology, stimulating crime occurence due to its special characteristics. This
analysis concludes that the conduct charged in new environment points to the need of
reorganizing criminal law through the creation of new values and new rights to be protected.
Therefore, facing the main crime concerns in legal systems, the victimodogmatic will be
presented as an instrument for the interpretation of criminal figures from the perspective of its
genesis and the contribution that the victim has in this process.
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INTRODUÇÃO
De tempos em tempos, a sociedade sofre revoluções que a transformam.
Exemplificativamente, assim foi com as Revoluções Burguesas, mais especialmente a
Revolução Francesa que por conta do questionamento trouxe o início da positivação de
direitos fundamentais. Assim foi com a Revolução Industrial que por conta dos avanços
tecnológicos trouxe a substituição das ferramentas pelas máquinas, consolidando o capitalismo
como modo de produção.
Contudo, com os avanços trazidos pelas revoluções, há também problemas e
sacrifícios. A Revolução Francesa trouxe morte e fragilização dos Estados. A Revolução
Industrial trouxe desemprego e exploração desproporcional da mão de obra trabalhadora.
Em tempos recentes1 surgiu uma nova Revolução, por nós denominada Revolução
Digital2. Entende-se por Revolução Digital o movimento de inserção na sociedade de novas
tecnologias e serviços que utilizam desenvolvimentos recentes e que modificam a forma como
o cotidiano cidadão progride. A popularização do computador por conta de seu barateamento e
melhor acessibilidade contribui para que a cada dia mais pessoas ao largo do planeta tenham
acesso à informática e, consequentemente, à rede mundial de computadores.
Conforme evolui o conhecimento humano, juntamente a sociedade tem a seu dispor
ferramentas que facilitam sua vida. A capacidade intelectiva humana faz com que as ciências
tomem importante papel, melhorando a forma como os homens interagem e permitindo que se
aproveite melhor os recursos, dentre eles o tempo. Exemplificativamente, regressemos 50 anos
na história e a ciência era incapaz de prever catástrofes climáticas com a precisão que hoje
trazem os satélites; regressemos 30 anos e exames como a tomografia eram inconcebíveis,
levando doentes a diagnósticos tardios ou imprecisos; regressemos 5 anos e tecnologias sem
1

No final da década de 1960 surgiu a ARPANET, rede militar de computadores desenvolvida pelos Estados
Unidos da América do Norte, embrião da atual rede mundial de computadores popularmente conhecida como
Internet. A crescente popularização da rede mundial dá mostras de que a revolução ainda está em andamento,
conforme ocorre a popularização da rede.
2
Também denominada “Virada Cibernética” pelo sociólogo Laymert Garcia dos Santos, em Revolução
tecnológica, Internet e socialismo / Laymert Garcia dos Santos... [et. al.]. – São Paulo : Editora Fundação Perseu
Abramo, 2003. p.9.

4

fio eram perspectivas ideais.
Em suma, conforme a tecnologia vai tomando espaço na vida do cidadão, torna-se
fundamental que o indivíduo passe a ter certo conhecimento pressuposto para poder lidar com
as

modernidades.

Certamente,

grandes

desenvolvimentos

trazem

consigo

novas

responsabilidades e novos riscos. A existência de satélites no espaço pressupõe novos estudos,
gastos altos com manutenção e dificuldades operacionais maiores, assim como novos
procedimentos com matérias radioativas ou ondas de rádio descontroladas requerem
diligências maiores por conta de sua capacidade de transformação celular ainda parcialmente
desconhecida.
No mesmo seio, o evoluir social trouxe a tecnologia para o cotidiano das pessoas. A
informática3 passou a ser ramo independente de estudo tecnológico, exclusivo e
imprescindível para o cidadão que, inclusive, dedica-se a cursos para aprender a manusear o
computador e seus softwares. Todo o esforço dos indivíduos para dominar parte desse
conhecimento se dá pelo fato de que a computação veio como ferramenta facilitadora das
tarefas domésticas e laborativas: elaborar planilhas, gráficos, lista de compras, escrever textos,
conversar a distância, fazer pagamentos, deveres de casa, dentre tantas outras possibilidades,
são exemplos de atos favorecidos e facilitados pelo surgimento dos computadores.
O avanço e popularização da tecnologia aliada à informática fizeram com que
surgissem novos hábitos e, com eles, novos valores. Na medida em que tais valores adquirem
relevância social e econômica, surgem também problemas quanto à sua preservação.
A computação, todavia, não parou de se desenvolver no aspecto individual.
Paralelamente, surgiu a Internet, uma rede virtual4 em que um usuario se conecta para ter
acesso a uma ampla gama de computadores interligados, dispondo de dados para consulta e
utilização por qualquer um que consiga acessar através de mecanismos e linguagem próprios.
A rede passou a ser um ambiente de intercomunicação (mediata ou imediata), de
3

Aqui referido como processo de tratamento automático da informação por meio de computadores.
“Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por exemplo,
valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente
dinâmico de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio.” CASTELLS, Manuel. Sociedade em Rede. Vol. I. Paz e
Terra, São Paulo, 1999, p. 499.
4
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relacionamento, de pesquisa, de troca de informações, programas, arquivos multimídia, de
divulgação de produtos, de autopromoção, enfim, uma verdadeira ferramenta de comunicação,
interação, criação, transformação e busca, e que, por trazer avanços, traz consigo toda a
necessidade de novo aprendizado.
Novos conceitos passaram a existir com a tecnologia. Enquanto que a maioria dos bens
antigamente eram representados por átomos, hoje boa parte deles é representada por bits. Os
átomos formam a substância tangível, enquanto que os bits compõem a linguagem (intangível)
utilizada pela informática para compor os arquivos, programas e sinais de comunicação.
Enquanto que no passado era necessário tinta, papel, cola, selo, envelope e correios para se
comunicar (todos elementos tangíveis), hoje, para o envio de uma mensagem eletrônica basta
que cada indivíduo digite em seu teclado a mensagem e clique em enviar.
A tecnologia fez com que prescindíssemos de uma boa gama de elementos materiais,
levando, pois, a uma ruptura de valores da sociedade e à criação de outros. Os correios hoje
perderam parte de seu significado, de sua função inicial. Em alguns estabelecimentos de
ensino, cadernos e canetas também deixaram de existir, uma vez que o aluno toma nota da
matéria diretamente em seu fichário de um disco rígido. O pagamento via cartão de crédito ou
de débito também mostra que dinheiro, hoje, é uma representação feita por bits nos sistemas
bancários.
Conjuntamente à praticidade trazida pela tecnologia, vieram também os sacrifícios a
ela aliados. O ser humano aumentou seu tempo sozinho, relacionando-se e comunicando-se
virtualmente, precipuamente diante de uma tela. A presença física (átomos) foi substituída
pela “presença virtual”, em que computadores se comunicam, sob administração de seus
usuarios. Protegidos pelas telas, pessoas físicas passam a representar usuarios anônimos num
universo virtual sem fronteiras. Bens compostos por bits, também, passam a existir e ser
atingidos, graças às novas tecnologias. Segredos industriais, direitos autorais, dinheiro, bancos
de dados entre tantos outros valores passam a existir na forma imaterial.
Como resposta à Revolução Digital, mostrou-se o ambiente eletrônico permeado por
falhas e constantemente sujeito a ataques por conta de brechas de programação, falhas de
segurança, técnicas de sobrepujamento, engenhosidade social e até mesmo inventividade de
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sujeitos por vezes mal intencionados, por vezes simplesmente visando superar desafios.
A reação da sociedade para tais atos, verificando-se a ordem de prejuízos causados, foi
a de manifestar reivindicação acerca da necessidade de se estabelecer a relevância dos novos
bens jurídicos criados pela informática (segurança informática, dados, etc) e punir a violação a
tais valores. O Brasil no quesito legislativo, contudo, permanece bastante atrasado.
Assim, criado estava o Direito Penal Informático, que passou a estudar a nova
criminalidade bem como buscar formas para sua prevenção. Universidades, inclusive, criam
cadeiras para dedicar estudiosos ao tema diuturna e exclusivamente5.
O tema escolhido é uma mescla da tal criminalidade do futuro com o fato de que os
usuarios, parcos conhecedores da sociedade – denominada de risco – em que navegam,
acabam por serem grandes incentivadores (omissos por vezes – co-causadores) de atitudes
ilícitas.
A maior parte das vítimas do delito informático são cidadãos comuns que em geral não
compreendem corretamente o meio em que estão e nem as dificuldades e os prejuízos que
podem lhes ser impingidos através da eletrônica, por outro usuario.
Por conta de o meio informático trazer sensações como a de segurança, afastamento,
anonimidade e frieza, e por conta de situações pessoais do usuario-vítima, a rede mundial de
computadores e outros meios eletrônicos acabam ocasionalmente sendo utilizados de forma
irresponsável e impulsiva.
O desenvolvimento de novos valores com relevância econômica e social é explícito
com a difusão exponencial da informática pelo mundo. O ser humano cada vez mais é
dependente da informática para suas tarefas cotidianas de comunicação, pagamento de contas,
entretenimento, telefonemas, etc.
Por certo há lacunas na parte geral e especial do Direito Penal Brasileiro que merecem
maior atenção legislativa e também mais detido estudo para se compreender melhor o universo
5
Um bom exemplo está na Universidade de Leeds, na Inglaterra, que criou a cadeira de ciberdireito, dedicada
exclusivamente ao estudo dos impactos das tecnologias da informação nos sistemas legais.
http://www.law.leeds.ac.uk/LeedsLaw/GenericPage.aspx?ID=89&TabID=4&MenuID=40&SubMenuID=54.
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tratado. Há tipos demandados pela nova doutrina que necessitam ser pensados diante da
realidade informática brasileira para que a interpretação do Direito Penal não se torne falha,
passando sensação de impotência estatal e impunidade aos agentes.
O Direito Informático – e o Direito Penal Informático por consequência – é área ainda
pouco explorada, pouco estudada e a que somente alguns pensadores dedicaram seu tempo. A
língua estrangeira e a necessidade de um entendimento técnico em informática são alguns
entraves que levam quando muito a elaboração de artigos, papers e vez ou outra pareceres e
sentenças originais. Muito comum os estudos do tema serem feitos paralelamente a um caso
de algum país evoluído, em que vigem letras penais diferentes e, por vezes, até classificações
constitucionais bastante diversas.
Em suma, ainda há pouca originalidade doutrinária em nosso país quanto ao tema
aliada a limites legislativos e pouca compreensão de teorias modernas do crime que
permitiriam avanços nos estudos da criminalidade eletrônica.
O evoluir das teorias do delito no Direito Penal Brasileiro parece deixar algumas
dúvidas no que se refere à forma como o comportamento da vítima se aplicaria em casos
concretos. Há também o fato de que não buscou o legislador, em geral, frente à doutrina
estrangeira mais moderna, adequar seus projetos para reformar o Código Penal conforme os
novos raciocínios sobre risco trazidos pelo funcionalismo positivado da Europa.
A doutrina brasileira, contudo, busca esforçar-se para conhecer e entender as novas
teorias, inclusive apreciando os crimes já existentes, via de regra com base na legislação
ultrapassada em muitos aspectos e necessitando de atualização. Os delitos informáticos,
contudo, por serem recentes, ainda permanecem atrás de um véu de incompreensão.
A realidade eletrônica é pouco difundida em nosso ambiente. Enquanto que
aproximadamente 70% dos norte-americanos6 têm acesso à tecnologia, o Brasil ainda
engatinha no processo de cultura informática: os programas de computador e peças vêm
Acesso em 12.12.08 às 17:11hs.
6
De acordo com o IBGE, em 2007 os EUA registraram população de 305.826.000 habitantes. O site Internet
World Statistics (http://www.Internetworldstats.com/top20.htm) calculou que em Julho de 2007, 211 milhões de
norte americanos eram usuarios da rede. O cruzamento das informações levaria a um percentual de cerca de 70%
da população norte-americana com acesso à rede mundial de computadores .
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excessivamente onerosos para o país, dificultando o acesso da população já usuária aos novos
avanços tecnológicos7, além de incentivar a pirataria8.
Curioso notar que apesar de o Brasil ser pouco desenvolvido no tocante à
popularização informática, os dez grupos de crackers mais ativos do mundo estão aqui,
demonstrando que nosso país possui um avançadíssimo potencial para o ciberdelito. Some-se
a isso o fato de que em 2002, o Brasil figurou como o 2º país do mundo9 vítima de ataques
cibernéticos, somente atrás dos EUA.
Estranhamente, há pouco estudo do tema no país e parcos projetos de lei10 (muitos de
aplicabilidade duvidosa) em trâmite no Congresso Nacional acerca do Direito Penal
Informático, de certa forma levando o país a uma condição de “paraíso do ciberdelito”.
A criação de um estudo profundo de todo o Direito Penal enviesado para o ciberdelito
é necessário para a compreensão da nova criminalidade. É importante que os operadores do
direito compreendam melhor as particularidades da parte geral e especial do Código Penal – e
muito especialmente suas falhas na punição e repressão dessa modalidade de delito – para que
se iniciem frentes de contenção desta modalidade criminosa, aprovações de bons projetos e
para que as dúvidas hoje existentes possam ser sanadas.
O Principio da legalidade é uma garantia penal intransponível no país. Os magistrados
são sabidamente submetidos à lei penal, obrigados a absolver quando em dúvidas e proibidos
7

De acordo com o IBGE, em 2007 o Brasil registrou população de 191.791.000 habitantes. O site Internet World
Statistics (http://www.Internetworldstats.com/stats15.htm) calculou que em Dezembro de 2007, 42,6 milhões de
brasileiros eram usuarios da rede. O cruzamento das informações levaria a um percentual de cerca de 22% da
população brasileira com acesso à rede mundial de computadores. Entretanto, Pesquisa Ibobe NetRating mostra
que
o
número
de
usuarios
brasileiros
está
na
marca
de
22
milhões.
Fonte:
http://idgnow.uol.com.br/Internet/2008/03/26/numero-de-internautas-residenciais-chega-a-22-milhoes-no-brasil/.
Acesso em 08.06.2008 às 18:06hs.
8
Aqui cabe citarmos a ideia de “exclusão digital” difundida pelo mundo pela expressão “digital divide”, e que
representa a ideia de que há, em toda a sociedade, parcela que sequer consegue acesso a tecnologias, gerando
imediatamente destaque no conceito de falta de iguais oportunidades a todos os cidadãos.
9
“Brasileiros
lideram
Ranking
Mundial
de Hackers”
- artigo
disponível
no site:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/020823_hackerscg.shtml Acesso em 14.08.08 às 18:14hs. Também em
“Brasil
lidera
ranking
de
ataques
a
contas
bancárias
por
hackers”
em
http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=15343&sid=18. Acesso em 14.08.08
às 12:20hs.
10
Em pesquisa ao site da Câmara dos Deputados, encontra-se os seguintes projetos de lei sobre o tema em
tela: PL-89/2003 (originalmente PL-84/1999), PL-3943/1997 (arquivada), PL-1713/1996 (tramitando em
conjunto com PL-1070/1995). No Senado Federal, PLS 76/2000, PLS 152/1991 e PLS 137/2000, além do
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de praticar analogias in malam partem. Não raro por meio da interpretação paralela se
equivalem institutos e figuras para se conseguir penalizar o delito cometido pela eletrônica
como, por exemplo, o estelionato. Algumas fórmulas genéricas de tipos penais, porém, nem
sempre equivalem ao tipo justo e adequado para um delito cometido pelo meio eletrônico.
Algumas qualificadoras existentes hoje não condizem minimamente com o potencial lesivo de
um delito desta modalidade; algumas penas chegam a ser medíocres frente ao vulto que toma
um ciberataque e a ficção do delito continuado beneficia reiteradamente os cibercriminosos,
vez que a ação é em regra plúrima. Mister avaliar-se todo o enfoque do Direito Penal com esse
pensamento.
O tema da dissertação será a demonstração de particularidades do meio eletrônico, com
especial atenção à consequência das atitudes vitimais. Certamente boa parte da ênfase estará
na rede mundial de computadores (Internet), mas não ficaremos restritos a tal enfoque.
O tema traz maiores desafios para desenvolvimento, em especial pela escassez de
doutrina brasileira sobre a nova criminalidade, além de se ressaltar o fato de que tais livros são
raramente atualizados frente às tecnologias. Pouquíssimos artigos são redigidos em língua
portuguesa e ainda são poucos os pensadores de Direito Penal que se dedicam também a
conhecer as novidades da tecnologia e os avanços da informática, sendo capazes de ver a
potencialidade lesiva dos novos aparatos e afins. A doutrina ainda sofre para compreender a
criminalidade eletrônica, por quase não haver tipos na legislação penal pátria, por não se
compreender o perfil e a potencialidade lesiva dos autores, e, como mote desta obra, por não
ficar claro o tamanho da responsabilidade e estímulo dado pelas vítimas.
A dificuldades de contenção e prevenção da criminalidade também se justifica por
pouco se estudar a etiologia do crime sem se ater com afinco à postura das vítimas diante das
ações ilícitas. A incapacidade em se prever as formas de conduta pelo dinamismo tecnológico
e o fato de a tecnologia evoluir com velocidade imensa frente ao elefântico pensamento dos
tribunais contribui para o atraso.
Somada aos obstáculos para se ler sobre criminalidade informática no Brasil, também
está-se diante de outro tema de fraca pesquisa nacional: a vitimodogmática e, a fortiori, a
substitutivo do Senador Eduardo Azeredo.
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criminologia. O raciocínio do papel influente da vítima diante do crime, todavia, requer o
estudo a partir do conhecimento prévio da teoria funcionalista, que aumenta o espectro de
variáveis para o estudo do crime, permitindo que acresça-se outros aspectos sociais ao estudo
que não somente a relação de causalidade e a finalidade do agente da conduta.
Diante de tal quadro, socorrer-nos-emos nas doutrinas internacionais, em especial a
alemã e espanhola, para que, situando-nos dentro da ideia funcionalista, tenha-se a permissão
para acrescentar o elemento “comportamento da vítima” no estudo da tipicidade penal, mais
especialmente a figura da “autocolocação em risco”.
Também é na doutrina estrangeira européia, norte-americana, australiana e sul
americana que se buscou socorrer, quanto ao estudo da criminalidade informática graças ao
atraso legislativo pátrio e às poucas pesquisas de campo.
Para a criminologia, buscaremos a doutrina brasileira, mexicana, venezuelana,
espanhola, britânica e norte-americana para apoio.
Especialmente no que se refere à vítima, apresentaremos em breves linhas a
vitimologia, fazendo um corte para a vitimodogmática e demonstrando a dupla penal vítimavitimário e suas relações nas condutas apresentadas.
O ainda conservadorismo ultrapassado dos tribunais e intelectuais que resistem em
estudar e conhecer as novas doutrinas penais mais pensadas e adaptadas à realidade social leva
à margem a apreciação da vítima.
O intuito será limitar o tema à explanação da criminalidade informática em seus
aspectos fundamentais com a ótica informática da criminalidade comum e as particularidades
para interpretação de tal modalidade criminosa, na sequência apresentando novas condutas
humanas que, por conta do evoluir dos valores, passam a ter natureza de violadoras de bem
jurídico e assim ganham relevância para o Direito Penal na maioria das soberanias.
A conclusão do trabalho será um apanhado geral do cenário da criminalidade em pauta,
dos principais delitos informáticos já tipificados no mundo ocidental, terminando em
demonstrar a necessidade de ação do Estado e da sociedade para ambos os personagens
participantes da conduta que gera violação.
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O trabalho que é desenvolvido a partir destas linhas visa avaliar os riscos e as
responsabilidades trazidos pelo ingresso da informática na vida dos cidadãos, bem como os
papéis que cada ator interpreta na situação tecnológica, demonstrando, assim, que os delitos
informáticos devem ser vistos com olhos mais abrangentes do que aqueles voltados
exclusivamente para a figura do autor da conduta. Diversas expressões utilizadas no decorrer
da evolução das ideias são apresentadas em língua inglesa, uma vez que a doutrina as acatou e
não buscou sinônimos explicativos. Para que a leitura não fique prejudicada, portanto, quando
expressões restritas ao universo do Direito Informático surgirem, as definiremos em nota de
rodapé e/ou, ao final, o leitor contará com um glossário de definições.
Em sua primeira parte, será apresentada muito brevemente a conceituação da eletrônica
e informática na sociedade; na sequência apresentar-se-á aquelas características que considerase fundamentais para o novo espectro informático do Direito Penal, para então classificar-se a
concepção de delito eletrônico de acordo com análise dos alguns autores que se dignaram de
escrever sobre o tema. Na sequência, será dado atenção aos principais tipos internalizados
pelas legislações estrangeiras, comparando-os com nossa legislação na medida do possível.
Na segunda parte, a dissertação traz uma pesquisa sobre a vitimologia e a
vitimodogmática, demonstrando-se, assim, sua importância, relevância, e apresentando a boa
tendência científica de regressar o pensamento de considerar a vítima como relevante no
estudo do crime e suas minúcias.
Em seguida, os institutos de participação da vítima são analisados sob os enfoques do
consentimento do ofendido e da autocolocação da vítima em risco, e sua influência e
aplicabilidade nos delitos informáticos serão apreciados, apontando-se para a necessidade de
um Principio vitimológico.
Finalmente, o estudo será concluído pela necessidade de criação e adaptação
legislativa, pelas consequências jurídicas da aceitação da vitimodogmática na tipificação de
delitos, para então propor mudanças de política criminal para os casos em que a vítima tenha
seu comportamento relevado nas condutas, bem como formas de contenção de criminalidade,
sempre cuidando por tentar trazer a criminologia para tais interpretações.
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CONCLUSÃO

1. A informática trouxe novos paradigmas para o pensamento penal, por conta de trazer
consigo características que exigem que valores clássicos como a pessoalidade da relação
criminosa, a teoria da atividade na consideração do local do crime, a limitação física do
cometimento do delito, o cometimento individual de delitos, entre outros devam ser
refletidos novamente, sob um novo véu. Desse modo, as características trazidas pela
tecnologia refletem sobremaneira no modo como o Direito Penal deve adequar-se e
interpretar seus valores.
2. A própria rede mundial de computadores é per si um ambiente de risco, vez que permeada
pela anonimidade dos usuarios e pelo alto grau de êxito, o que estimula e multiplica a
oportunidade de cometimento de delitos, sob uma máscara aparente de impunidade. Por
isso e pela importância que tomou frente à sociedade, pode-se considerar a Internet como
um verdadeiro meio ambiente pois que fundamental para o desenvolvimento e clamante de
proteção.
3. A intangibilidade do meio, o perfil do delinquente informático e os novos bens jurídicos
com necessidade de proteção fazem com que os conceitos de prevenção primária,
secundária e terciária exijam nova reflexão. Os métodos antigos de prevenção têm se
mostrado ineficientes pois o delinquente informático em nada se assemelha ao comum e,
por isso, requer cuidados diferenciados do Estado para que não haja nova vitimização.
4. O novo bem jurídico urgido pela informática é a segurança telemática e isso se dá pelo fato
de que a tecnologia formada por bits mostra-se melhor um meio ambiente do que um objeto
individualizável. Destarte, assim como outros meios ambientes, exige-se concepções novas
de bem jurídico imaterial que apontam para valores como a) a confidencialidade dos dados
produzidos e armazenados pela informática; b) a integridade de tais dados; e c) a
disponibilidade de acesso, leitura e uso de tais dados
5. Os novos valores ora são individualizáveis, ora são coletivos. Quando dizem respeito a um
usuario em particular, por lidarem com elementos de segurança informática exclusivos,
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está-se diante de bem jurídico particular e plenamente disponível, que somente será
perseguido pelo Poder Público se interessar ao usuario. Quando dizem respeito a ambientes
que interessam a uma coletividade, à própria estrutura da rede, ou violam bens jurídicos
determinados pelo Estado como de relevância pública – segurança, vida, infância e
juventude, etc –, então são indisponíveis e exigem instauração de ação penal pública
incondicionada.
6. A legislação internacional não é uníssona na tipificação dos crimes informáticos nem na
forma de cooperação e combate a tais delitos. O combate individual das soberanias mostrase ineficiente, tendo-se em vista a velocidade, a mundialização e a ubiquidade serem
características dessa nova delinquência e gerarem dificuldade de persecução criminal
profícua por limitações inter-soberânicas e dificuldade em composição de indícios de
autoria e materialidade, também por haver prejuízo na efetivação de mecanismos de
constrição.
7. Outro fator que atrasa o combate da nova criminalidade é a baixa comunicação dos delitos
por parte das vítimas que ou temem nova vitimização policial (secundária) ou
envergonham-se de terem sofrido ataques informáticos, ou, ainda, sequer percebem terem
sido vitimizadas por conta de o meio informático mascarar os danos por sua imaterialidade.
8. A ação dos delinquentes informáticos presume certo perfil. Essa criminalidade se mostra
cometida por um grupo restrito de pessoas, predominantemente do sexo masculino, de
razoável cultura, razoável status social e acesso à tecnologia. Em regra, os ataques
informáticos exploram as características do novo meio ambiente e as fraquezas das vítimas,
o que faz com que o autor do novel delito seja criativo e perspicaz na escolha e na
estratégia de abordagem dos usuarios que almeja vitimizar.
9. Diversas são as teorias de vitimização. Em todas, a busca é por raciocínios que encontrem
uma lógica de receptividade ou potencialidade vitimal. Isso porque é pacífico o fato de que
a nova criminologia compreende a vítima com papel fulcral no entendimento do delito,
sendo verdadeiro ator do fato delitual, interagindo e por vezes contribuindo para o
cometimento do delito.
10.

Há carência e grande dificuldade de se obter padrões internacionais para o combate da
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delinquencia informática na rede mundial de computadores, fazendo com que os esforços
para proteger os cidadãos que convivem no meio virtual obtenham baixa proficuidade. Os
recursos públicos são limitados, pouco sofisticados frente aos recursos dos delinquentes e a
legislação é comumente atrasada.
11.

O reconhecimento da ampla debilidade dos Estados em combater a nova tendência da

criminalidade leva à busca por alternativas de manutenção da delinquência a níveis
normais. Para tanto, a criminologia busca compreender os delitos informáticos em espécie,
no afã de elaborar propostas de política criminal de melhor eficiência. Tendo-se em vista
que a ponta repressiva mostra-se aquém das expectativas, os esforços voltam-se para a
ponta preventiva da relação criminal. Para que a prevenção se mostre eficiente, é
imprescindível que os axiomas de prevenção do mundo material sejam rediscutidos com
vista às novas particularidades do meio.
12.

A rede mundial de computadores mostra-se um cenário em que os usuarios, potenciais

vítimas, são, em diversos casos, os condutores de seu próprio rumo e destino virtuais. Por
isso, devem importar-se em compreender o meio em que navegam para evitar condutas que
impliquem numa gratuita autocolocação em risco, apreendendo as principais modalidades
de delinquência a que estão expostos e as formas de evitação, bem como os perfis buscados
pelos vitimários e as fragilidades que são exploradas.
13.

A vitimodogmática mostra-se como o estudo do comportamento da vítima na gênese

do delito, partindo de raciocínios como o de concorrência de culpa, co-responsabilidade e
perquirindo a existência de um Principio Vitimológico que propugna a ideia de que todo
cidadão

tem

parcela

de

responsabilidade

pela

evitação

de

sua

vitimização,

responsabilizando-se por suas omissões e negligências nos cenários em que há
possibilidades de prevenir o acontecimento de delitos.
14.

Enquanto que firewalls, antivírus, e outras barreiras existem, a efetividade de tais

precauções depende da forma como o usuario as emprega. A mera crença na eficácia das
ferramentas de proteção do ambiente virtual não é suficiente para a segurança do meio;
apesar da sensação de segurança proporcionada pela tecnologia, cada usuario deve
entender-se como um administrador de seus próprios bens jurídicos virtuais em alguma
15

medida.
15.

A vítima, então, mostra-se capaz de contibuir para o controle da delinquência imaterial

que está potencialmente presente em todos os lugares simultaneamente, fato impossível ao
poder central. A prevenção primária que se mostra útil a longo prazo para evitar que
cidadãos cometam delitos comuns acaba por mostrar-se especialmente eficiente
considerando-se as potenciais vítimas de delitos e não os deliquentes.
16.

A vitimodogmática propõe que de acordo com a forma de comportamento da vítima,

haja um melhor equilíbrio na equação da apreciação de culpabilidade e dosimetria de pena.
A apreciação das condutas dos usuarios vitimizados deve ter larga relevância e a análise ex
post deve levar em consideração a capacidade de cada usuario lesionado frente ao ato
sofrido. Essa ponderação pode levar, em níveis extremos, a atipicidade da conduta e, em
níveis moderados, à redução da puibilidade do agente proporcionalmente.
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